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Lolland-Falsters Lærerforening 

Gartnervænget 4 

4800 Nykøbing Falster 

068@dlf.org - 54 82 25 64 

 

Rammer og vilkår for god undervisning 

- Der skal være tid til forberedelse af god undervisning, og det  

   skal foregå i et fagligt miljø, der sikrer, at lærerne kan samar- 

   bejde om at udvikle undervisningen. 

- Der skal være mulighed for at både pædagogiske og faglige  

   kompetencer kan udvikles gennem efteruddannelse.  

- God undervisning sikres gennem en arbejdstidsaftale, hvor læ-  

   lærerne, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten har stor med- 

   indflydelse i forhold til retning og prioriteringer.  

- Skolernes frihed og tillid til lærerne og deres faglighed skal gen- 

   skabes 

 

Hvad vil du som politiker gøre? 

God undervisning koster, og det er nødvendigt at investere i Fol-

keskolen. Det er dig som politiker, der skal prioritere og beslutte 

de økonomiske rammer, der skal til for at skabe kvalitet i kom-

munens folkeskoler og sikre fremtidig rekruttering og fastholdel-

se af uddannede lærere i folkeskolen.  

 

Hvordan tiltrækker og fastholder vi uddannede lærere, 

der kan sikre god undervisning for vores børn – nu og i 

fremtiden?  

Hvordan sikres skolen den nødvendige økonomi, der 

skaber rammer og vilkår for god undervisning? 
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God skole -  

laver vi sammen 
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God skole laver vi sammen 

 

Når klokken rundt omkring på Lolland-Falsters folkeskoler ringer 

ind, møder eleverne alt for ofte en underviser uden læreruddan-

nelse. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråd.  

 

En analyse fra Damvad Analytics (maj 2021) viser samtidig, at vi 

kommer til at mangle 13.000 lærere i 2030 i Danmark, med Lol-

land-Falster blandt de hårdest ramte. Det understreger situatio-

nens alvor. Udviklingen skal vendes, så vi fortsat kan sikre ud-

dannede lærere og god undervisning for eleverne på Lolland-

Falster. 

 

Forskningen fastslår 

Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for ele-

vernes udbytte af undervisningen. 

 

Hvad er god undervisning? 
Der findes ingen entydig definition på god undervisning. Lolland-
Falsters Lærerforening definerer god undervisning som det, der 
bygger på professionel forberedelse, -udførelse og -opfølgning af 
undervisningen. God undervisning fremmer elevernes faglige, 
sociale og personlige udvikling og dannelse og lever op til uddan-
nelsernes formål, mål og værdier. 

 

 

 

         

 

 3 

 

Pejlemærker for god undervisning  

• God undervisning bygger på lærernes engagement, motivati-

on og professionelle ansvar og dømmekraft. 

• God undervisning udføres og udvikles af fagligt pædagogisk  

 kompetente og opdaterede lærere. 

• God undervisning sker inden for tidsmæssige, fysiske og orga-

nisatoriske rammer, der skaber rum til daglig dialog, udvik-

ling, opfølgning og feedback. 

• God undervisning udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø 

præget af tillid, åbenhed og samarbejde. 

• God undervisning er varieret og sætter elevgruppens mangfol-

dige kompetencer i spil. 
 

Tre forskellige perspektiver 

 

For eleven gælder det, at når der er en klar og tydelig rammesæt-

ning og passende faglige udfordringer, og når der er en god relati-

on til læreren pga. lærerens mange timer i klassen, er betingelser-

ne for god undervisning allerbedst. 
 

For forældrene gælder det, at de skal sørge for, at eleven møder 

mæt, udhvilet og velforberedt op, at de bakker skolen op og delta-

ger aktivt i samarbejdet og fællesskabet i klassen.  

For læreren gælder det, at læreren skal sørge for at være velforbe-

redt og levere undervisning, der er præget af tillid, tryghed og 

åbenhed og ikke mindst, at det er motiverende undervisning, der 

sikrer elevens udvikling. 

  

 

        Link her til                                                                                                                   

 

https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf

